Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
Ringeten lajiryhmän sähköpostikokous 4.-9.4.2018
Osallistujat:

Kontto Laura (kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri)
Ahoniemi Anne
Ruusu Annamari
Salenius Marja
Viro Miia
Voutilainen Jussi

Muistio
1. Ringeten palkittavat 28.4.2018
Ringeten lajiryhmä ehdottaa seuraavia tahoja palkittavaksi kauden 2017-2018 ansioista:
Action, Fun and Sport: Lahti Ringette / Koulutapahtumat 900 lapselle
Perustelut: Lahti Ringette osallistui valtakunnalliseen Liikkuva Koulu -hankkeeseen, jonka
puitteissa 1. luokan oppilaille järjestettiin yhden tunnin luisteluopetus. Luokkia oli yhteensä 44
ja viiden viikon aikana tapahtumassa kävi yli 900 lasta. Toteutuksesta vastasivat Jarkko Hellsten,
Jukka Kurki ja Pia Järvinen. Ohjaajavastuussa olivat Sara ja Sonja Saavalainen, Teija Lehtinen,
Nia Toivonen, Minna Koskela, Iina Ruohonen, Emilia Sallinen ja Essi Salomaa.

Vuoden Ringettekoulu: Espoon Kiekkoseura
Perustelut: Espoossa on historian suurin ringettekoulu kautta aikain. Rk-lisenssejä tällä kaudella
109 kpl. Seurassa panostettu markkinointiin ja tulos näkyy harrastajamäärissä.

Vuoden juniorivalmentaja: Sivi Talvensola / Tikkakosken Tikka
Perustelut: Sivi on koko Tikkakosken Tikan juniorivalmennusvastaava. Hän aloitti ringettekoulun
valmentajana vuonna 2013 ja sama porukka pelaa edelleen tällä kaudella E-junioreissa. Lisäksi
Sivi on toiminut apuvalmentajana D-junioreissa sekä Ladyissa pelaavana valmentajana. Sivillä
on tällä hetkellä I-tason valmentajakoulutus, jonka lisäksi hän on mukana valtakunnallisessa Cikäisten ja sitä nuorempien ringettejoukkueiden naisvalmentajien mentorointiryhmässä.

Vuoden nuori Ringettehenkilö: Julia Lukkala / Laitilan Jyske (B & Ykkönen)
Perustelut: Juliasta huokuu juuri oikeanlaista positiivista asennetta lajia kohtaan ja hän on
joukkueen ilopilleri. Omien harjoitusten ja pelien lisäksi hän toimii pelinohjaajana ja

”maskottina” lajitapahtumissa, joka luo iloista ilmapiiriä. Lisäksi hän on ilmaissut
kiinnostuksensa toimia valmentajana tulevalla kaudella.

Vuoden Ringettemedia: Timo Kupiainen
Perustelut: Timo on kuvannut jo toista kymmentä vuotta ringeten tapahtumia, joiden avulla on
edistetty lajimarkkinointia mediassa. Timo on ollut kuvaamassa muun muassa ringeten MMkisoja Tampereella ja Helsingissä. Seurat ja liitto ovat hyödyntäneet Timon kuvia
lajimateriaaleissa. Vauhdikkaat ja laadukkaat kuvat puhuvat hänen puolestaan.

Vuoden Ringettehenkilö: Ira Merivaara / Espoon Kiekkoseura
Perustelut: Iran panostus ringetteen niin seuratasolla kuin yleisestikin on ollut huikeaa tällä
kaudella. Hän on saanut Espoon harrastajamäärät hurjaan nousuun ja on järjestänyt muun
muassa ilmaisia luistelukouluja. Ira on tarjonnut apuaan myös muille seuroille eli hän tekee
työtä yli seurarajojen. Lisäksi hän valmentaa EKS:n E- ja C-junioreita ja auttaa muidenkin
joukkueiden valmentajia.

Vuoden Ringetteseura: Hyvinkää Ringette
Perustelut: Hyvinkäällä on jo pitkään tehty laadukasta ja tavoitteellista työtä ringeten eteen.
Seura on pystynyt palkkaamaan työntekijän, joka on mahdollistanut monipuolisen
harrastustoiminnan. Seura on järjestänyt paljon erilaisia tapahtumia, muun muassa lajikokeiluja
päiväkodeille ja alakouluille. Somemarkkinointi on ollut aktiivista ja seura on verkostoitunut
paikallisesti alueen muiden seurojen kanssa. Kruunuksi kakun päälle he varmistivat nousun SMsarjaan tulevalle kaudelle.

9.4.2018
Ringeten lajiryhmän puolesta,
Laura Kontto
Lajiryhmän puheenjohtaja

